
 

 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 . باشند می صحیح یک کدام و غلط کدامیک زیر های گزینه کنید تعیین

 غ ص     .هستیم وتکرار تمرین به  نیازمند آن فهم برای دلیل همین به است نظری علم منطق چون( الف

 ص      غ  .است ناروا تمثیل مغالطۀ با مقابله های روش از یکی اختالف، وجوه دادن نشان(ب

 ص      غ  .دارند تباین رابطه خود مجموعۀ زیر مفاهیم به نسبت مفاهیم از طبقه هر مفاهیم بندی طبقه در( پ

 ص        غ .باشند می وتضمن التزام داللت ترتیب به «بریدم را دستم» و«همراهتان به خدا دست »عبارت(ت

 ص      غ .است آنها از دقیق تعریف ونداشتن مفاهیم نبودن مشخص از ناشی اختالفات ریشۀاصلی اوقات گاهی( ث

 ص     غ.قضایای حملی همان جمالت خبری در ادبیات هستند که موضوع در منطق همان مسند در ادبیات است ج(

5/1 

2 

 دهید قرار مناسب کلمات خالی جاهای در

.                                                                                                                  باشد می................استدالل یک« است شور هم گچ پس سفیدند هردو وگچ نمک »استدالل این( الف

 .دارد نام............. لوممع های تصدیق کمک به مجهول تصدیق به رسیدن(ب

 .باشد........دراصطالح و نکند صدق دیگر مفاهیم مصادیق بر و کند صدق مفهوم آن برمصادیق بایدتنها تعریف(پ

 .کنند می مشخص.......... مفاهیم آنرابا اشتراک وجوه کنید می بندی طبقه را مفاهیمی که زمانی(ت

 .آیند می پدید............اساس بر ها لطیفه از بسیاری(ث

 .موضوع قضیه مفهومی ............... است» بعضی دانش آموزان ورزشکار هستند«در قضیه  ج( 
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 3از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ..................شماره داوطلب: .............

 صفحه 3تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قمنطنام درس: 

 خانم خدابخش  نام دبیر:

 8011/ 81 / 81 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 81:11 ساعت امتحان:

 دقیقه811مدت امتحان : 



 

3 

 هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد آنها را تعیین کنید.

 عموم وخصوص مطلق-1                     الف(دارای حکم وقضاوت است                               

 کلی – 2ب ( مبنای تخمینی دارد.                                                          

 استقرای تعمیمی               -3ج( در عالم خارج یک مصداق دارد.                                              

 عموم وخصوص من وجه– 4یا تصاویر                                                 د( تعریف به ذکر نمونه

 مصادیق یا مثال-5ذ(رابطۀ عام وخاص                                                                 

   تصدیق–6                                           
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 نه همه تصور هستند؟تعین کنید کدام گزی

 .مدآب( خدا هست ،کاش باران ببارد ،وقتی که       الف(ای کاروان آهسته ران،به به چقدرزیبایی ،مرغ 
1 

5 
                                                                                                                              ظاهری( )ابهام درمرجع ضمیر،اشتراک لفظ ،نگارشی کلمات، توسل به معناینوع مغالطات را در عبارت زیر تعیین کنید

 الف(فاطمه پدرش را به رستوران برد لباسش را مرتب کرد.

 ب(حسن با دوستش پنج سال اختالف دارد.
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 کدام کلی و کدام جزیی هستند؟                                زیر مفاهیم میان هریک از  کنید مشخص

 ه( علی                    کالسد(           این کالس   ج(       الف(دریای خزر        ب( ضامن آهو  
5/2 

7 
 هر یک از نسبت های چهارگانه زیررا مشخص کنید؟ 

 چرخ و ماشینبع وشکل        د( مثلث و سه ضلعی     ه(  الف( میوه وشیرین      ب(  کفش و پا      ج(  مر
5/2 
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                                                                                   بنویسید تعاریف داده شده کدامیک از اقسام تعریف می باشند؟)لغوی، مفهومی، ذکر مصادیق(                                            

 الف(اسب : حیوانی شهیه کشنده پستاندار     

 ب (بیماری ویروسی: بیماری همچون کرونا، آنفوالنزا.....

 پردیس فارسی کلمۀ معرّب :فردوسج( 
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 1 پهپاد ( -معنا لغوی کلمات داده شده را بنویسد .  )نداجا   9

10 
 ریف رعایت نشد؟در هریک از تعریف داداه شده کدام شرط از شرایط تع

 الف(آیینه: شیئی که نور را منعکس می کند.           ب(روز آن است که شب نباشد شب ان است روز نباشد. 

 ج(هالل ماه: گوشوارۀ آسمان                               د(حیوان: موجود زندۀ گوشتخوار 

2 

 1 تعریف باید واضح باشد را توضیح دهید؟ 11

 3از  2صفحه 



 

 

 نمره 01جمع بارم : 
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 را مشخص کنید. زیر ه شدهانواع استدالل های داد

 فشار بیاید، سرانجام منفجر خواهد شد.  الف( انسان مانند یک دیگ بخارمی مانداگر بیش ازحد به او

 ب( چند جعبه از توت فرهنگی باغ درشت بود پس همۀ توت فرهنگی های باغ درشت هستند.

 س حتما مادر بزرگم فوت شدند.ج(مادرم وقتی به تلفن پاسخ داد گریه کرد پ

 پس هوا دارای وزن است. -ها دارای وزن هستند  همۀ جسم -د(هوا جسم است  

2 
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 گزینه درست را انتخاب کنید؟

 است؟ محصوره قضیه یک دهنده نشان عبارت کدام-1

 هستند ذهن بیانگرتصورات کلمات:الف

 هستند شمارش فرد،غیرقابل اعداد مجموعه:ب

 است انسانی جوامع سایر گیرنده بر ری،دربش جامعه:ج

 .است عربی اصل در و شود می تشکیل حرف پنج مجموعه،از:د

 کدام عبارت قضیه شخصیه است؟  -2

  . ب:از کار دست کشید                الف:دست هایت را بشوی  

 ب برای انسان مضر استرد:س                  ج:انسان عصرما،تنها است

1 

14 

 استفاده قابل منطق در کدامیک و انشایی( –خبری )کنید که موارد زیر چه نوع جمله ای هستندمشخص 

 هستند؟

 ها بگشایند.بود آیا که در میکده-الف 

 برو ای گدای مسکین در خانه علی زن  -ب

 .پیامبر گناهکار نیست -ج

75/0 

 3از 3صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ردیف
                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح

1 
 نمره 5/1           غج(        ص  ث(         صت(       غپ(          ص ب(           غ الف(

2 
 نمره 5/1    کلی ج(         اشتراک لفظ  ث(       مشابه  ت(        مانع اغیار  پ(       استداللب(     تمثیلی  الف( 

3 
 نمره 25/1.(   /52)ذکر هر مورد     1ذ(     5د(     2ج(    3ب(    6الف(

4 
 نمره 1  الف(

5 
 نمره 5/0     /.(52)ذکر هر مورد    اشتراک لفظ  ب(       جع ضمیرابهام در مر الف(

6 
 نمره 5/2     الف(  جزیی    ب(  کلی     ج( جزیی     د( کلی   ه ( جزیی

7 
 نمره 5/2    الف(عموم وخصوص من وجه    ب(تباین    ج( عموم وخصوص مطلق    د( تساوی    ه( تباین

8 
 نمره 5/1      لغوی ج(         مصادیق  ذکر ب(       مفهومی الف(

9 

 نداجا: مخفف نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 نمره 1  /.(2)ذکرهر مورد  پهپاد: مخفف پرنده هدایت پذیراز راه دور  

10 
 نمره 2   /.(2)ذکر هر مورد الف(مانع نیست ب(  دوری است  ج( واضح نیست   د( جامع نیست 

11 
 نمره 1تراستفاده کرداز الفاظ مبهم و نامأنوس واستعاره پرهیز کرد. در تعریف باید ازواژه های آشنا ،روشن وشناخته شده

12 
 نمره 2   /.(2)ذکر هر مورد     الف( استقرای تمثیلی   ب( استقرای تعمیمی    ج( استنتاج بهترین تبیین      د( قیاس

13 
 نمره 1   نمره( 2/0)هرمورد   ب ه  (  گزین2( گزینه الف      1

 نمره 75/0(.     25/0) شود می بررسی منطق در خبری، (ج   -(25/0ب( انشایی )   -( 25/0الف( انشایی ) 14

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه ن منطقاداره ی آموزش و پرورش شهر تهرا

 فلسطین  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 دهم  منطق نام درس:

 خانم خدابخشنام دبیر: 

 4111/ 41 /41 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  41:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 411مدت امتحان: 


